
2020/2021. школска година 

 

Упис у први разред 2020/21. школске године, 

који се одвијао непосредно у школи, 

спроведен је уз стриктно поштовање мера за 

заштиту од корона вируса 9. и 10. јула у 

првом уписном  кругу, док је за други уписни 

круг одређен 13. јули. Ученици су упис могли 

обавити и коришћењем информационог 

система еУпис на Порталу еУправе. 

Сенћанска гимназија је првацима понудила 

четири изборна програма : језик, медији и 

култура ; појединац, група, друштво ; здравље 

и спорт ; образовање за одрживи развој. 

 

 

Заједнички родитељски састанак за родитеље првака одржан је 31. августа у школском 

дворишту, уз обавезно коришћење заштитних маски. 

 

 

*** 

 

Изутетне резултате постигле су две ученице и један ученик Сенћанске гимназије, који су 

учествовали на кајакашком такмичењу, због корона вируса одржаваном од 3. до 6. 

септембра на покрајинском, потом и на републичком нивоу. Представљали су Кајакашки 

клуб „Тисин Цвет“. 

Издвајамо само најзначајније резултате. 

 

 

 

 

Ката Гере у категорији кадет  K-1 на 

1000 метара освојила је 1. место. 

 

Ката Гере и Елизабета Нађ Мејкути 

у категорији јуниор K-2 на 1000 метара 

освојиле су 2. место. 

 

Елизабета Нађ Мејкути у категорији 

сениора K-2 на 1000 метара освојила је 

такође 2. место. 

 

 

 



 

 

 

 

Петер Пал Опауски у категорији јуниора K-4 на 

1000 метара освојио је  2. место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Након овог успеха наша ученица Елизабета Нађ Мељкути учествовала је у Сегедину 

на такмичењу Олимпијских нада, незваничном шампионату света за јуниоре и кадете, у 

периоду од 17-20. септембра. На такмичењу су учествовали такмичари из  22 земље а 

2019. године на истом такмичењу је учествовао Петер Пал Опауски. 

 

*** 
 

 

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја наша школа је  укључена  

у групу школа у којима се обавља прво пилотирање у склопу пројекта државне матуре, 

покренутог ради унапређења квалитета образовања кроз увођење завршног испита на 

крају средњег образовања. Пилотирање је намењено провери важних елемената у 

испитним задацима и тестовима, као и провери припремљености школа да, у оквиру 

својих надлежности, спроведу активности које су повезане са процесом тестирања. 

 

 

Стручњаци Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја одржали са 18. 

септембра информативни састанак   

ca директорима школа о значају државне 

матуре. 

Састанак је реализован у трпезарији школе. 

 

 

 



*** 

У оквиру покрета „Genius“ који окупља талентоване ђаке, ове године је осми пут 

организовано покрајинско такмичење чија је тема била везана за проучавање, испитивање 

и анализу заштите потрошача.  

Ђаци су сами или у групама обављали истраживања и испитивали све оне факторе који су 

у супротности са правима и интересима потрошача, као и оне који се противе етици и 

угрожавају здравље и околину. Такмичари су указали на кршење закона, злоупотребе, као 

и на могућа решења ових проблема. 

И ове године је наведена тематика била осветљена из више углова – из угла економије, 

права, биологије, хемије, екологије, као и из угла других стручних области. 

Циљ такмичења је био да заинтересује младе за тему заштите потрошача, паметне 

куповине, очувања здравља, заштите животне средине, вредновања људских права. 

У циљу поштовања здравствених мера, овогодишње такмичење је одржано електронским 

путем.  Пријављивљње је трајало до 15. септембра, након чега је жири оценио радове и 

прогласио резултате. Осим писаних радова, такмичари су имали задатак да начине филм 

којим ће приказати резултате својих истраживања. 

Такмичило се 28 екипа које су чинили ученици како основних, тако и средњих школа - 24 

екипе са територије Војводине и 4 екипе из Мађарске. 

На основу мишљења стручног жирија, међу лауреатима се нашао наш ученик  

Арон Клонка, који је са обрађеном темом Хлеб од целовитог зрна освојио 1. место 

(ментор је била Илдико Мариаш). Из наше школе учествовалесу и још и Кош Енике, као и 

Берта Фани са Гере Каталин у пару. 

Сваки учесник овог такмичења добио је диплому, а најуспешнији и поклон пакет. 

Организатор такмичења било јеУдружење просветних радника Мађара у Војводини, 

покровитељ Министарство за људске ресурсе Мађарске а главни организатор др Бела 

Мухи. 

 

*** 

 

У септембру је, након вишеструког 

одлагања, одржана и традиционална 91. 

недеља књиге у Будимпешти, ове године 

због корона вируса у онлајн форми. Међу 

војвођанским издавачима на мађарском 

језику, своја издања је представио и 

новосадски Форум. Тако се, међу осталим, 

нашла и нова књига нашег професора 

Арпада Нађ Абоњија. 

 

 

 



 

Ново дело нашег професора под насловом Hermész 

tenyerén (На Хермесовом длану) за разлику од збирке 

прича Колумбо и ја, истиче Иштван Ладањи,  говори о 

стварним путовањима аутора, прати глас писца и 

захтевног читаоца и представља истовремено 100%  

путопис и 100% књижевност. 

 Ову занимљиву путописну прозу можете, наравно, 

пронаћи у школској библиотеци. 

 

 

 

 

*** 

Пето место заузела је наша ученица Шара Пете на 

школском општинском такмичењу у спортском 

стрељаштву, организованом  1. октобра. 

 

*** 

На општинском такмичењу у стоном тенису, одржаном 8. 

oктобра, чланови мушке екипе  Милан Комлушан из III1 

одељења и Вања Мирковић из IV2 одељења освојили су 1. 

место, док су девојке Елеонора Вернер и Ализ Гомбош 

освојиле 2. место.   

 

*** 

 

Овогодишње Спомен такмичења из области 

заштите животне средине "Кири" одржано је 

у онлајн форми а окончано је 10. октобра.  

Резултати наших ученика били су следећи:  

Орхидеа Хорват Катаи, Андреа Алмаши и 

Бауерфеинд Клементина из IV4 одељења  

освојиле су 2. место. 

 



 

Петер Пал Опауски, Арон Клонка и Барбара 

Борбељ такође из IV4 одељења освојили су  4. 

место.  

У категорији I-II разред Посебне награде 

освојили су Лили Сич, Александра Бене и 

Балаж Шурањи  (најбоље предавање и 

.најбоља екипа у својој категорији, која није 

из Мађарске). 

 

*** 

Пројекат увођења савремених информационих технологија у образовање, који је 2017. 

године покренут од стране Владе Републике Србије и Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, у сарадњи са издавачима, ове године је усмерен на гимназије тако да 

смо 14. октобра добили обавештење да ће „издавачи донирати дигиталне уџбенике у 

вредности већој од 60 милиона динара, и почев од 15. 10. 2020. године сви постојећи 

дигитални уџбеници за први разред гимназије биће доступни и наставницима и ученицима 

до краја школске године.“ 

*** 

На окружном такмичењу у стоном тенису, одржаном 16. октобра, мушка екипа, коју су 

чинили Милан Комлушан из III1 и Вања Мирковић из IV2 одељења, освојила је 2. место.  

*** 

У склопу пројекта државне матуре,  у 

нашој школи је спроведено прво 

пилотирање, којим је обухваћена 101 

школа, односно 50 гимназија. 

Тестирање је реализовано по 

следећем редоследу : 28. октобра : 

полагање теста из матерњег језика и 

књижевности (Мађарски језик и 

књижевност ; 29. октобра: полагање 

теста из Математике ; 30. октобра: 

полагање теста из трећег предмета 

(биологије).  

Пилотирање је реализовано у складу са Стручним упутством за спровођење опште, 

уметничке и стручне матуре и смерницама за COVID-19.  

Из интервјуа, који је директорица школе тим поводом дала новосадском Дневнику, 

издвајамо:  



Просветари и ђаци у „Сенћанској гимназији“ су се обрадовали што су укључени у 

пилотирање државне матуре, јер према речима директорке Еве Ујхази, у пракси имају 

могућности да науче како ће државна матура изгледати и колико ће бити захтевна, када 

заживи 2022. године. У пилотирање је укључено једно одељење на мађарском језику 

општег смера, па ће се дати и примедбе на превод неких тестова. Сви тестови који су се 

пилотирали у овој фази, биће на сајту државне матуре, тако да сви могу да се информишу. 

(М. Митровић: Дневник) 

Након обављеног пилотирања одржана је 

конференција за штампу а нешто касније за 

војвођански Дневник изјаве су дали и професори 

ангажовани током пилотирања као чланови 

школске матурске комисије:  

- Утисак са првог пилотирања је да је било и 

треме код ученика, иако се они не оцењују, али 

добро је да виде како ће то изгледати. Сада су 

имали упола мање задатака и времена за 

решавање, међутим, све што је ново дочекује се 

са стрепњом и зебњом. Видећемо резултате, а 

утисак је да су ученици задовољни оним колико 

су у овом моменту били спремни за пилотирање 

за које нису имали припреме и не треба да их 

имају, јер ће припреме за полагање државне 

матуре свакако имати у оквиру наставе у 

четвртом разреду - каже Ивана Дондур 

Максимовић. 

Наставник социологије Милоје Грбин сматра да 

је прво пилотирање прошло сасвим успешно, 

што се тиче организације и спровођења 

процедуре. 

- Сенћанска гимназија је једна модерна, 

савремена школа са стручним кадром и пуно 

вредних и талентованих ученика, тако да 

верујем да неће изостати добри резултати са 

ових пилотирања и на будућој државној матури 

– напомиње Грбин. - Ученици су рекли да су 

задаци на пилотирању били прихватљиви, математика је, као и увек, била мало тежа, за 

матерњи језик утисци су позитивни, као и за задатке из биологије који су им били 

најлакши. 



*** 

 

Уредништво зЕтне ипак је успело и ове године 

да организаује традиционални, сада већ 17. по 

реду зЕтна књижевни фестивал, коме смо до 

прошле године, захваљујући изузетној подршци  

уредника зЕтне и самог фестивала, 

награђиваног писца Иштвана Беседеша,  и ми 

били један од домаћина. И ова година, на 

жалост, због услова рада у току пандемије 

кораона вируса, за нас је била неповољна за 

организацију једног од могућих књижевнх 

сусрета са неким од гостујућих писаца. 

 

 

 

 

 

 

 

Због поменутих услова Фестивал се ове године одвијао у три наврата, 31. октобра, 7. и 14. 

новембра. а прве вечери, након отварања, један од разговора са писцима, био је управо 

онај уприличен са нашим професором Арпадом Нађ Абоњијем, а поводом објављивања 

његове књиге путописне прозе под насловом „Hermész tenyerén”  (На Хермесовом длану).  

Разговор са нашим професором и писцем водио је директор и главни уредник  Издавачког 

завода Форум из Новог Сада, Габор Вираг.  

 

*** 

 

Поводом одржаног пилотирања државне матуре, као и  услова рада у јеку пандемије 

корона вируса, директорица школе је имала интервју са новинаром  листа Дневник, који је 

објављен 12. новембра. Преносимо део разговора који сведочи о условима одвијања 

наставе у нашој школи током пандемије:  



У условима епидемије добро се сналазимо, при чему је срећна околност што је досадашња 

зграда недавно потпуно обновљена и проширена са још 500 квадратних метара. Јако 

пазимо на чистоћу и између две смене се цела зграда дезинфикује, за шта имамо довољно 

особља и добро сарађујемо са Економско трговинском и Медицинском школом, са којима 

делимо зграду и сваког другог месеца мењамо смену. Због епидемије ученици 

Медицинске школе практичну наставу морају да одрже у школи, јер не могу да одлазе у 

Општу болницу па су због тога са гимназијалцима у смени и неки разреди Медицинске 

школе -  објашњава Ева Ујхази. 

Зграда је довољно велика да се ђаци три школе могу 

физички раздвојити, а иначе је настава тако организована 

да се сваке друге недеље за одељења смењује настава у 

згради школе са онлајн наставом. 

- Тамо где је било више од 15 ученика у одељењу, 

поделили смо их у групе и јако пазимо на то да сваки 

ученик има својих четири квадратна метра простора, 

обавезно се носе маске и поштују све мере заштите. 

Пазимо на то да деца буду распоређена на разне нивое и 

ходнике, тако да у једној недељи наставу у школи похађа 

125 гимназијалаца.Омогућено им је да ако желе целу 

наставу похађају онлајн, за шта се прво изјаснило само 10 

ученика, али деца желе да се друже тако да су само троје 

остали на онлајн настави. Добро функционишемо и засад 

нисмо имали ниједног зараженог коронавирусом, међутим, имамо такве који су били у 

контакту са зараженима, они се јављају и не долазе у школу јер су у самоизолацији - 

сазнајемо од директорке Ујхази. (Дневник) 

*** 

У складу са мерама које је донео Кризни штаб за сузбијање корона вируса због  

неповољне епидемиолошке ситуације, потпредседник Покрајинске владе и покрајински 

секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице 

Жолт Сакалаш донео је одлуку да се васпитно-образовни рад у основним и средњим 

школама не реализује ни на територији АП Војводине 12. и 13. новембра, уз планом 

предвиђену надокнаду.  

*** 

Такмичење из хемије „Мариаш Вилмош“ и биологије „Фабри Геза“, због познатих 

околности,  ове године нисмо организовали. 

*** 



Клонка Арон из  IV4 одељења учествовао је ове године и на државном такмичењу Кири – 

хемија у Мађарској и 14. новембра освојио награду Најбољи такмичар у својој 

категорији, који није из Мађарске. 

*** 

Од  20. новембра до 10. децембра трајало је онлајн тестирање ученика 2. и 3. разреда из 

предмета  Српски као нематерњи језик, у склопу пројекта праћења новог програма наставе 

и учења за српски језик као нематерњи, који реализује Завод за унапређење образовања и 

васпитања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Мисија Оебс у Србији. 

Код нас су тестирани ученици II3 и III3 одељења. Тестове, који су постављени на 

платформи Завода, након добијања линка и приступних шифри, уз видео упутство за 

коришћење, ученици су решавали онлајн. 

. 

*** 

 

 У онлајн форми ове године је одржано и такмичење  посвећено нобеловцу Сент Ђерђи 

Алберту. Полуфинале  је окончано 11. децембра.  

 

Наши ученици Енике Кош, Ервин Хорват и Арон Клонка освојили су прво место  у 

„креативној категорији“, што им је донело и новчану награду у износу од  60.000 

форинти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. полугодиште 

 

Друштво директора школа Србије 25. јануара je комисији Министарства просвете 

упутило образложен предлог за одлагање полагања државне матуре како би ученици који 

уписују средње школе правовремено, пре уписа у средњу школу, били обавештени о свим 

њеним аспектима као и да се до краја дефинишу сва техничка и организациона питања у 

вези с тим процесом.  

 

*** 

Због епидемиоошких мера ове године школску славу, Светог Саву, било је немогуће 

обележити на традиционалан начин. Уместо Светосавске академије  Министарство је овај 

велики просветни празник обележило специјалном емисијом „Стопама Светог Саве“, 

приказаном на РТС-у  27. јануара.  

 

 

Наши ученици Андреј Зековић и Јована 

Нешић припремили су пригодну 

презентацију за ученике школе.  

 

 

 

 

 

 

Министар просвете Бранко Ружић упутио је школама светосавску честитку, у којој је, 

између осталог, написао: „Чврсто верујемо да ће васпитачи и наставници и убудуће имати  

надахнућа и снаге да остану на светосавском путу и одоле свим искушењима свог 

одговорног позива, да ће код деце и ученика утемељити и успешно развијати кључне 

људске и цивилизацијске вредности.“  

Честитке су нам упутили и покрајински секретар за образовање Жолт Сакалаш, као и 

градоначелник Сенте Рудолф Цегледи. 

 

*** 

 
У складу са препорукама Института за јавно здравље Србије  3. фебруара нам је од стране 

Министарства просвете достављeна  препорука за одлагање спортских такмичења  као и 

упутство за примену општих мера превенције приликом организације општих такмичења.  

 
*** 

На општинском такмичењу из математике, одржаном 6. фебруара,  ученице I1 одељења 

Хелена Ерић и Лариса Цигановић освојиле су 1. и 2. место, а Евелин Хатала из I2 одељења 

3. место. Квалификације за окружно такмичење реализоване су онлајн. 

 



*** 

Национални савет мађарске националне мањине и ове године је организовао припремну 

наставу  за полагање пријемног испита на факултетима почев од 13. фебруара. Због 

епидемиолошке ситуације курсеви су организовани на онлајн платформи. Ученици су 

могли да бирају 2 од 13 понуђених предмета.  

*** 

 

На овогодишњој 21. по реду научној конференцији ученика 

за подручје Карпатског басена "TUDOK 2021", која се 

одржавала 19. и 20 фебруара у онлајн формату, у оквиру 

секције за медицину учествовао је ученик IV4 одељења Арон 

Клонка.  

 

 

 

*** 

Током фебруара месеца Грађевински факултет нам је упутио је позив за  учешће на 

манифестацији „Отворени дан“  у онлајн формату. Слична обраћања имали смо у 

наредном периоду и од стране других високошколских институција.  

 

*** 

                                                                

На покрајинском нивоу такмичења 

Кири: заштита животне средине, 

које је одржано 19. фебруара,  екипа 

у саставу :  

Арон Клонка, Барбара Борбељ и 

Петер Опауски,  освојила је 1. место 

и пласирала се у финале 

такмичења у Мађарској, које се 

реализује у онлајн формату.  

 

Екипа у саставу Пете, Гордош, Цунај, освојила је 2. место  

 



*** 

Поводом обележавања 24. фебруара, Међународног дана бробе против вршњачког 

насиља, Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

припремио је материјал који је путем месинџер група подељен свим ученицима школе. 

 

 
МЛАДИ И БЕЗБЕДНОСТ НА ИНТЕРНЕТУ 

Тема са којом вам се данас обраћамо је везана за безбедност и интернет. Интернет је јавна сфера 

и када ступате на мрежу слободно можете сматрати да све што на мрежу постављате, гледате и 

пишете јесте или може бити јавно. Тако да правила која важе и у реалном животу, која се тичу 

правилне и културне комуникације, тема за разговоре или опште културе, треба да важе и на 

интернету и да се њих придржавате. Треба бити веома опрезан на којим сајтовима се остављају 

лични подаци, имејл адресе или фотографије. Сваки 

корисник интернета оставља и свој „дигитални отисак“ 

односно историју прегледа и сурфовања по интернету и 

треба знати да многи сајтови користе и „колачиће“ који 

прикупљају податке о нама и нашој употреби интернета, 

најчешће због комерцијалних сврха. На интернету треба 

избегавати сајтове са пуно реклама или непроверене сајтове 

за преузимање софтвера или гледање филмова. У 

комуникацији (дописивању) путем друштвених мрежа 

саветујемо да не износите увредљиве или некултурне 

исказе, да поштујете правила лепе комуникације, поштовања 

и уважавања. Никада немојте ступати у контакт са особама 

које не познајете путем друштвених мрежа и нарочито се са 

њима немојте састајати уживо. У Србији су међу младима 

чести случајеви и електронског насиља (вређање, оговарање, манипулисање путем интернета, 

неовлашћено снимање и фотографисање...), што је појава која је настала са интернетом и која није 

добра, и треба је избегавати. У нашој школи постоји и Тим за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања који је ту да доноси мере у случају било каквог вида дискриминације или насиља, а 

заштиту увек можете тражити и од ваше разредне, неког наставника у којег имате поверења или 

школског психолога.  

*** 

 
На окружном такмичењу из математике, одржаном 27. фебруара, учествовале су Хелена 

Ерич, Лариса Цигановић и  Евелин Хатала.   

 

*** 

На основу резултата на школском такмичењу из енглеског језика, на општинско 

такмичење пласирали су се : Никола Бирцлин, Стефан Милованов и Теодор Ђурић.  



*** 

На општинском такмичењу из мађарског језика, одржаном 6. марта, Евелин Хатала (1. 

разред) заузела је 3. место, у 3. разреду Викторија Шојмоши 2, а Андреа Мучи 3. место. 

Хаџикадић Лила из IV3 одељења такође је заузела 3. место.   

*** 

На општинском рецитаторском такмичењу на српском језику, одржаном  12. марта у 

Дому стваралаштва, наши ученици су постигли изузетне резултате:  

1. место освојила је Уна Борђошки из II1 одељења 

2. место  Хелена Ерич из  I1 одељења 

3. место  Миљана Репац из III1  и Андреј Зековић из  II1 одељења 

 

*** 

У сврху  истраживања квалитета наставе на даљину у средњим школама Завод за 

вредновање квалитета образовања доставио је 17. марта упитнике за директоре, 

наставнике и стручне сараднике, ученике и родитеље.   

„Сврха овог истраживања је добијање релевантних података о резултатима учења и 

квалитету процеса наставе и учења на даљину, како би у наредном периоду унапредили 

образовне политике и праксе које ће бити засноване на објективним и мерљивим 

показатељима“. 

*** 

У сарадњи Секретаријата за националну политику председника Владе Мађарске и 

Националног савета мађарске националне мањине наша школа је, као и друге васпитно 

образовне установе у окружењу, даривана модерном спортском опремом – столом за 

стони тенис са припадајућим реквизитима, о чему смо обавештени 17. марта.  



У пропратном писму председника МНТ-а Јене Хајнала, имеђу осталог, писало је:  

„Са донацијом желимо да 

пошаљемо симболичну поруку, да 

ће у будућности развој спортског 

живота играти све значајнију улогу 

у програму развоја образовања и 

неговања талената Националног 

савета мађарске националне 

мањине, који траје већ годинама. 

Исто тако смо уверени, да је 

спортски стил живота важан за 

заједницу не само зато што 

поправља квалитет живота, јер развија животне вештине и вештине решавања проблема, 

него и зато што доприноси јачању заједнице и пријатељства и повећању креативности 

наших младих.“  

Захваљујемо Националном савету мађарске националне мањине на донацији у виду 

стонотениског стола и спортске опреме. 

 

*** 

 
 Током припрема за Сајам образовања „Путокази“ 18 . марта смо добили обавештење и о 

одржавању Виртуелног сајма образовања „На који ћеш факс“,  који је путем линка 

https://nakojicesfaks.collectivibe.com  могуће посетити све до 1. октобра, без регистрације и 

бесплатно. Омогућена је и директна комуникација са представницима високошколских 

установа. 

 

*** 

Ове године  је Сајам образовања „Путокази“ одржан у онлајн формату на платформи 

Новосадског сајма  ExpoOnline.rs у периоду од  24. до 26. марта.  На позив  Новосадског 

сајма а захваљујући финансијској подршци Покрајинског секретаријата за образовање, 

прописе, управу и националне мањине, све средње школе су биле у прилици да се 

учешћем на конкурсу представе у виртуелној форми. Ту могућност је искористила и наша 

школа. Новосадски сајам је доставио упутства за начин пласирања материјала на  

виртуелном штанду. 

За ученике је припремљена и поклон игра са привлачним наградама (мобилни телефон, 

таблет, лаптоп).  

 

https://nakojicesfaks.collectivibe.com/


 У исто време, у оквиру Сајма књига реализована је и онлајн манифестација  „Дани Лазе 

Костића“ као и виртуелна изложба „Шидски пејзажи Саве Шумановића“. 

 

 

 

 

 

 

 

Штанд наше школе на виртуелном сајму био је доступан на линку 

https://obrazovanje.expoonline.rs/izlagac/sencanska-gimnazija 

На страници https://eduexpo.online/ Национални савет мађарске националне мањине 

припремио је видео филм за ученике који похађају наставу на мађарсом језику са 

информацијама о могућностима високошколског образовања на матерњем језику у 

Србији, студентскиом домовима и стипендијама. 

 

 

 *** 

Овогодишње такмичење “Шта знаш о 

здрављу“ и „Шта знаш о Црвеном крсту“ 

у организацији сенћанског Црвеног 

крста, ове године је реализовано у онлајн 

форми до 24. марта, када смо добили 

обавештење да је екипа Сенћанске 

гимназије „Csak csajok“ у саставу : 

Александра Бене, Лена Такарич, Петра 

Поша, Кити Бин и  Лили Сич, освојила 1. 

место у категорији средњих школа.   

 

 

 

 

*** 



 

Центар за заштиту потрошача Сента заказао је IX 

такмичење у области заштите потрошача за ученике 

средњих школа и  ученика виших разреда основног 

образовања, за  26. март у Економско-трговинској 

школи у Сенти,  али због познатих услова такмичење је 

реализовано  преко онлине апликације. 

На такмичењу је учествовао Арон Клонка, ученик IV4 

одељења.  

 

 

 *** 

 

 

 

На Зонској смотри рецитатора „Песниче 

народа мог“, одржаној  24. марта путем 

ZOOM  платформе  у организацији Градске 

библиотеке у Суботици, учествовала је и 

ученица II1 одељења Уна Борђошки и 

пласирала се на Покрајинску смотру.   

 

 

 

 

*** 

 

Овогодишње, 54. по реду Уметничко 

такмичење средњошколаца (KMV) на 

окружном нивоу одржано је у онлајн 

форми у организацији Економско-

трговинске школе. Према измењеним 

пропозицијама конкурса предвиђео је да 

ученици уместо есеја пишу истраживачки 

рад.  Радове је требало послати до 28. 

марта у пдф формату или у форми видео-

снимка, зависно од жанра а жирирање је 

обављено 31. марта.   



Ове године на окружном такмичењу учествовали су : Шара Пете, Виолета Кереши, Анет 

Гордош, Фани Семереди, Иван Алмош и Арон Клонка а на финално такмичење пласирале 

су се Шара Пете и Фани Семереди из II3 одељења, Виолета Кереши  из III3 одељења. 

Планирано је да се финално такмичење у Бечеју  одржи непосредно па је због 

епидемиолошке ситуације одложено за јули месец.  

*** 

 

У марту је почела са радом Национална платформа „Чувам те“ као прва национална 

платформа за превенцију и заштиту од насиља у школама у Републици Србији која садржи 

информативне и едукативне сегменте намењене наставниима, родитељима и ученицима.  

*** 

Ученица I1 одељења Лариса Циганович учествовала је на Међуокружном првенству у 

спортској гимнастици, које је одржано 1. априла у Новом Саду. Освојила је 7. место.  

*** 

На окружном такмичењу из  мађарског језика, одржаном 10. априла, учествовала је Лила 

Хаџикадић из IV3 одељења.  

*** 

Након што је обрадио резултате првог пилотирања, стручни тим пројекта државне  

матуре организовао је 15. априла информативно-консултативни састанак са 

директорицом школе и председником школске матурске комисије, а у циљу што 

целисходнијег разматрања постигнутих резултата пилотирања. 

 

*** 

Наша ученица Уна Борђошки учествовала 

је на покрајинској смотри рецитатора под 

називом „Песниче народа мог“ која је ове 

године реализована у онлајн формату  

путем ZOOM платформе у периоду од  27. 

до 29. априла у Сечњу.  

 

*** 

 

И ове године Основна школа „Јован Јовановић Змај“ из Кањиже успела је да организује 9. 

по реду берзу средњих школа у онлајн формату. Правовремено су тражили пропагандни 

материјал средњих школа из окружења и поставили на онлајн платформу Берзе средњих 

школа. Тако су се основци могли информисати и о нашој школи на линку 



https://sites.google.com/jjzkanjiza.edu.rs/onlinekozepiskolakborze/zenta-

%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0?authuser=0#h.65gixdobr6b9 

Информација нам је достављена 28. априла а презентација наше школе и даље је 

доступна.  

 

*** 

 

Финале 32. по реду  спомен такмичења Кири – хемија у 

електронском формату ове године је реализовано 9. маја  

На такмичењу је учествовао Арон Клонка, ученик IV4 

одељења.  

 

 

 

 

 

 
*** 

 

На окружном такмичењу из енглеског језика, одржаном 9. маја у Гимназији “ Душан 

Васиљев“ у Кикинди, учествовали су Стефан Милованов, Никола Бирцлин и Теодор 

Ђурић из IV1 одељења, док су се у знању  немачког језика и одмеравали Беата Боди, Арон 

Клонка из IV4 и Лила Хаџикадић из IV3 одељења.  

 

***  

 

Као и сваке године, и ове су наши 

матуранти 28. маја учествовали у 

матурантској паради.  

Након преузимање опреме и 

регистрације ученика, генералне 

пробе и постројавања матураната, 

уследило је отварање манифестације.  

Током поздравне беседе 

градоначелник Рудолф Цегледи је 

изразио наду да ће се наши садашњи 

матуранти, по завршетку школовања, вратити у свој град и Војводину, и обогатити своју 

заједницу стеченим знањем и умећима.  Тачно у подне 286 сенћанских ђака отплесало је 

највећи квадрил на свету. 

 

.*** 

https://sites.google.com/jjzkanjiza.edu.rs/onlinekozepiskolakborze/zenta-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0?authuser=0#h.65gixdobr6b9
https://sites.google.com/jjzkanjiza.edu.rs/onlinekozepiskolakborze/zenta-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0?authuser=0#h.65gixdobr6b9


Чланови Тима за самовредновање похађали су 19. и 26.  маја обуку „Самовредновање у 

школама“,  коју је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 

Завод за вредновање образовања и васпитања.  

 

*** 

 

Финале спомен такмичења Кири - заштита 

животне средине одржано је у периоду од 

29. до 30. маја. На основу пласмана на 

регионалном такмичењу нашу школу су 

представљали : Барабара Борбељ, Арон 

Клонка и Петер Опауски.  Ментор им је 

била наша професорица Илдико Мариаш. 

 

 

 

Оно што је заиста за одушевљење је 1. место 

за нашу екипу, испред свих учесника из 

мађарских школа! За израђени плакат 

освојили су 3. место. 

 

 

 

 

 

 

Поред тога, Арон Клонка је добио и посебно 

признање за учествовање у финалу по пети пут!  

 

 

 

 



Екипа у саставу: Фани Берта, Евелин Хатала и 

Александро Макринов, у категорији 1-2 разред 

средње школе освојила је 3. место за плакат и 

проглашена најбољом прекограничном екипом. 

Ментор је такође била професорица Илдико 

Мариаш. 

 

 

 
*** 

 

У периоду између 10. и 17. јуна одржан је други круг тестирања ученика који уче српски 

као нематерњи језик, у оквиру пројекта који спроводе Мисија ОЕБС у Србији и Завод за 

унапређивање образовања и васпитања. Тестирање је реализовано у онлајн форми у II3 и  

III3 одељењу.  

 

 *** 

 

 

 

Традиционални свечани испраћај 

матураната ове године је одржан 22. 

јуна. Уобичајеним редоследом и ове 

године матуранти су, након последњег 

разредног часа, свечано испраћени из 

школе, потом су продефиловали кроз 

центрар града.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наравно, било је важно овековечити и последње тренутке са разредним старешином! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матуранти су успели спремити свечани програм, заједно са њиховима наставницама, 

упркос припремама за матурске испите  и специфичностима комбиноване наставе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Као и увек, свечаност је окончана поделом диплома и књига, и на крају, проглашењем 

најбољих међу њима.  



А за најбоље међу њима, за „ученице генерације 2017/2021“ проглашене су :  

 

 

у одељењима на српском језику:  

 

 

НАТАЛИЈА БОЈИЋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у одељењима на мађарском језику:  

 

 

АНДРЕА АЛМАШИ 

 
 

 
 
*** 

 

Његово краљевско височанство престолонаследник Александар Карађорђевић 

традиционално сваке године додељује похвалнице  „ученицима генерације“ свих средњих 

школа у Србији. Међутим, због познатих услова изазваних корона вирусом, ученици су 

посредством школа позвани да ове године прате интернет презентацију свечаности 30. 

јуна. Фондација престолонаследника Александра за образовање ове године им је 

доставила поклоне такође посредством школа.  

 

*** 

 

Финале Уметничког такмичења средњошколца (KMV) одржано је у Бечеју између 2. и 4. 

јула. Наше ученице су се опет овенчале наградама: Виолета Кереши – 1. место у 

рецитовању, 3. место у категорији компоноване поезије,  Шара Пете – 3. место у 

рецитовању.  


